
A jogvita tárgya és leírása

A felperestől az ad personam előléptetést megtagadó európai
központi banki határozat megsemmisítése és az alperesnek a
felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén bizonyos
összeg fizetésére való kötelezése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperestől az
ad personam előléptetést megtagadó, 2008. március 11-én
közölt határozatot;

– a Közszolgálati Törvényszék következésképpen (i) semmisítse
meg a felperes előléptetését megtagadó, 2008. március 11-én
közölt határozatból eredő minden határozatot, ideértve külö-
nösen a felperesnek a 2008 márciusától számított illetmény-
kimutatásait is, és (ii) a felperest ért nem vagyoni kár megtérí-
tése érdekében kötelezze az alperest méltányosan megállapí-
tott 10 000 euró összeg megfizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben egy megsemmisí-
tést kimondó ítélet végrehajtása komoly nehézségekkel járna,
a felperest ért kár megtérítése érdekében kötelezze az alperest
78 000 euró összeg vagy legalábbis ezen összeg felének a
megfizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Központi Bankot
kötelezze a költségek viselésére.

2008. november 27-én benyújtott kereset –

Füller-Tomlinson kontra Parlament

(F-97/08. sz. ügy)

(2009/C 44/136)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paulette Füller-Tomlinson (Brüsszel, Belgium) (Brüsszel,
Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: az Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozat megsemmisítése, amely a részleges végleges
rokkantság foglalkoztatási megbetegedésből eredő részét
20 %-ban állapítja meg, valamint másodlagosan a felperes által
elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése címén bizonyos össze-
gnek az alperessel történő megfizettetése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Nyugdíjak és
Társadalombiztosítások egység egységvezetőjének 2008.
április 9-i határozatát, amely 3. cikkében a részleges végleges
rokkantság foglalkoztatási megbetegedésből eredő részét
20 %-ban állapítja meg;

– a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a
panaszt elutasító határozatot;

– másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alpe-
rest 12 000 euró összegű nem vagyoni kártérítés megfizeté-
sére;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze
a költségek viselésére.

2008. december 11-én benyújtott kereset – Nijs kontra
Számvevőszék

(F-98/08. sz. ügy)

(2009/C 44/137)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Aalst, Belgium) (képviselő: F. Rollinger
ügyvéd)

Alperes: az Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperest 2008-ban elő nem léptető határozat
megsemmisítése, másrészt az alperes kötelezése, hogy térítse
meg a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárt.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest
2008-ban elő nem léptető határozatot, amelyet 2008.
május 5-i 32/2008. sz. személyügyi közleményben tettek
közzé, valamint ezen határozat előkészítő iratait, különösen a
10-2008. sz. és a 17-2008. sz. személyügyi közlemény
tárgyát képező, a 2008. január 1-jén előléptethető tisztviselők
listáját megállapító, 2008. február 19-i és 29-i határozatokat,
a felperest érintő részükben;

– a Közszolgálati Törvényszék kifejezetten állapítsa meg az
ennek alapján hozott határozatok és a fent említett előkészítő
iratok semmisségét;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a vagyoni
kár megtérítésére azon jövedelemveszteség mértékében,
amelyet a felperes azon legmagasabb illetményezéshez képest
szenvedett el, amelyben akkor részesült volna, ha a fent emlí-
tett esemény nem gátolta volna a szakmai előmenetelét, vala-
mint a hasonló jogvitákban igényelt kártérítéseket kiegészítő
10 000 euró összegű nem vagyoni kár megtérítésére;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Számvevőszéket köte-
lezze a költségek viselésére.
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